
Preprečevanje okužbe je težavno in temelji na do-
sledni osebni in splošni higieni ter zdravljenju oku-
ženih oseb in njihovih družinskih članov. 

• Temeljito umivanje rok s toplo tekočo vodo po 
uporabi stranišča, po menjavi plenic, pred pripravo 
obrokov hrane,
• čiščenje in striženje nohtov na rokah,
• dnevno prhanje (ne kopanje),
• otroka nadzorujemo in opozarjamo, da ne grize 
nohtov ali sesa prstov in se ne praska okoli zadnji-
ka (lahko si pomagamo z  bombažnimi rokavicami 
ponoči),
• prostore, kjer se zadržuje bolnik, zlasti sanitarne 
prostore, je potrebno dnevno sesati, zračiti, čistiti,
• za čiščenje lahko uporabljamo običajna čistilna 
sredstva,
• dnevno je potrebno čistiti predmete, ki jih bol-
nik stalno uporablja oziroma se jih dotika (igrače, 
pribor za osebno higieno, kljuke, stikala, pipe itd),
• po čiščenju prostorov si temeljito operemo roke,
• perilo in posteljnino peremo in/ali sušimo na vi-
sokih temperaturah (nad 55 °C).
• plišaste igrače operemo v stroju in če je možno, 
jih otroci v času zdravljenja ne uporabljajo,
• priporoča se nošenje oprijetega spodnjega perila 
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Za podrobnejše informacije o podančicah, 
ukrepih ter o projektu obiščite spletno stran 

projekta, www.stoppodancice.wordpress.com 
ali skenirajte QR kodo.

Zloženka je bila pripravljena v okviru projekta 
Stop podančice, sofi nanciranega s strani razpisa  

JR ŠIPK “Projektno delo z negospodarskim in neprofi t-
nim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - 

Študentski inovativni projekti za družbeno 
korist 2016–2018.”

Sofi nancirano s strani:

tudi ponoči,
• spodnje perilo menjamo 
dnevno, tudi pižamo,
• vsak član družine ima 
svojo brisačo za po kopa-
nju, ki jo operemo po vsaki 
uporabi,
• brisače za roke menjamo 
in operemo vsak dan,
• posteljnino v času 
zdravljenja menjamo vsaj 
dvakrat na teden,
• perila, preprog, igrač ne 
otresamo, ker se jajčeca 
lahko širijo v okolico.

Fakulteta za zdravstvene vede

Tisk: Reklame Žarn



Podančica (Enterobius vermicularis) je 
majhna, približno centimeter velika glista, 
belkaste barve. Ljudje so njen edini gosti-
telj. 
Samica vali lepljiva jajčeca ovalne oblike, v katerih 
se nahaja ličinka. Okužba se širi z »zaužitjem« jaj-
čec. Jajčeca po zaužitju dozorevajo v tankem čre-
vesju, iz njih nastajajo ličinke, ki se med dozoreva-
njem pomikajo proti debelemu črevesju. Oplojena 
samica odlaga jajčeca običajno ponoči v okolico 
zadnjika, kar povzroča značilno srbenje. Oseba s 
podančico si ob praskanju zadnjika jajčeca zanese 
pod nohte, na roke, spodnje perilo in posteljnino. 
Jajčeca podančic se preko onesnaženih rok, peri-
la in posteljnine prenašajo v hrano, na predmete, 
igrače in okolico. 

Podančica je razširjena po celem svetu, še najbolj 
v predelih z zmernim podnebjem. Najbolj pogosto 
se pojavlja pri predšolskih in šolskih otrocih.

O PODANČICAH

Podatki Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje kažejo, da 
število prijavljenih primerov 
okužbe s podančico v zadnjih 
letih strmo narašča, vendar 
vzroki za porast niso natančno po-
znani. Največ prijav je v starostni 
skupini od 5 do 9 let.

Odrasle podančice.

Znaki okužbe z podančico (enterobioza) so raz-
lični. Maloštevilnih glist človek običajno ne opa-
zi. Približno tretjina okuženih nima zdravstvenih 
težav. Pri hujši infekciji človeka muči srbenje ob 
zadnjiku zaradi potovanja samice. Včasih ima še 
bolečine v trebuhu ali neredno prebavo. Splošni 
bolezenski znaki se kažejo tudi kot nespečnost, 
slabost, neješčnost, razdražljivost.
Včasih podančice zaidejo tudi v druge organe, kjer 
lahko povzročajo vnetja, npr. vnetje slepiča. Pri 
deklicah lahko podančice zaidejo v nožnico in lah-
ko povzročajo vnetje spolovil.

ZNAKI OKUŽBE S PODANČICO

DIAGNOSTIKA OKUŽBE S 
PODANČICO

Ob sumu na okužbo s podančicami tri dni zapored 
zjutraj odvzamemo odtis kožnih gub okrog zad-
njične odprtine s pomočjo celofanskega samole-
pilnega traku. Trak nato prelepimo čez objektno 
stekelce. V tako vzetem vzorcu z mikroskopskim 
pregledom preverimo prisotnost jajčec. 
Včasih lahko opazimo podančico s prostim očesom 
v okolici zadnjika. Iskanje odrasle gliste ali jajčec v 
iztrebkih je manj zanesljivo.

Jajčeca podančice na selotejpnem odtisu.

Okužbo zdravimo s protimikrobnimi zdravili, ki de-
lujejo na podančice (npr. mebendazol, albenda-
zol).
Zdravila predpiše zdravnik in niso prosto dostopna 
v prodaji. Režim jemanja zdravila je enak enkraten 
odmerek  in ponovitev čez 14 dni. 
Podančica se zlahka širi med družinskimi člani, 
zato je pomembno, da zdravilo istočasno vzamejo 
vsi družinski člani starejši od 1 leta. Zdravilo pred-
piše zdravnik  tudi za družinske člane.
Zdravila niso primerna za zdravljenje nosečnic in 
otrok, mlajših od 1 leta.
Domača zdravila praviloma niso učinkovita.

ZDRAVLJENJE OSEB OKUŽENIH 
S PODANČICO IN NJIHOVIH  

DRUŽINSKIH ČLANOV

VKLJUČITEV OTROKA, 
OKUŽENEGA S PODANČICO V 

VRTČEVSKI ALI ŠOLSKI 
KOLEKTIV

Načeloma z vidika kužnosti pri glistavosti ni ome-
jitev za vključitev otroka v vrtec/šolo. Priporočljivo 
pa je, da se otrok, ki ima podančice, v kolektiv 
vrne po končanem prvem krogu zdravljenja.


